
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2007

Aos dezesseis dias do mes de janeiro do ano de dois mil e sete , as quinze

horas e vinte minutos, na Sala de Reunioes de sua Sede, localizada no

Aeroporto Internacional de Brasilia - Setor de Areas de Concessionarias -

Lote 05 - Brasilia-DF, a Diretoria da Agencia Nacional de Aviacao Civil -

ANAC - reuniu-se com a presenca do Dr. Milton Sergio Silveira

Zuanazzi , Diretor-Presidente; da Dra. Denise Maria Ayres de Abreu,

Diretora; do Dr. Jorge Luiz Brito Velozo , Diretor; do Dr. Josef Barat,

Diretor, e do Dr . Leur Antonio Britto Lomanto, Diretor, que acordao,

assistidos pelas autoridades que assinaram a folha de presenca: 1) Dada a

palavra ao Diretor Josef Barat, foi por ele solicitado que constasse em ata

sua manifestacao, que se segue: "Quero manifestar - para registro em Ata

- a minha discordancia em relaVdo a posirdo assumida pela Diretoria

Colegiada da ANAC, no que se refere ao Relatorio de Monitoracao das

empresas aereas elaborado pela For4a Tarefa ANAC - FTA, sob a minha

coordenagdo e como decorrencia da Portaria 678/DIR de 26 de dezembro

de 2006. Este Relatorio, assinado por 12 (doze) funcionarios de vbrios

setores da ANAC, foi pautado por criterios rigorosamente tecnicos e

baseado na coleta de dados e informacoes junto as empresas aereas.

Ofereceu conclusoes e recomendafoes objetivas para a superacao da fase
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mais aguda da crise, ocorrida no final do ano de 2006. Apesar da profusao

de declaracoes precipitadas e desencontradas a respeito das possiveis

causas da crise, a postura dos membros da FTA foi a da mais absoluta

reserva e isenrao. Na qualidade de Coordenador, dei completa liberdade

de expresso"o aos membros da FTA para manifestarem os seus pontos de

vista. Os funcionarios procuraram apresentar uma analise serena e

objetiva das causas - midtiplas e complexas - assim como dos efeitos

cumulativos que acabaram por culminar na crise mencionada. Neste

sentido, a ndo divulgadao official do Relatorio causou, a meu ver, graves

prejuizos a imagem da ANAC, em termos da postura de isenVdo e

autonomia que deve ter uma Agenda Reguladora, perante os

consumidores, os meios de comunicaca"o, as empresas reguladas e o

mercado em geral. Discordo, ainda, da decisao da ANAC de realizar uma

auditoria em uma empresa aerea, posteriormente aos trabalhos da FTA,

como vem sendo divulgado pelos meios de comunicaca"o. Acredito que esta

nao seja a decisa"o mais inteligente de lidar com uma crise de tamanha

complexidade e amplitude. Isto porque, a rigor, a desejada auditoria

deveria ter sido feita, de forma preventiva, anteriormente a eclosdo mais

aguda da crise, tornando desnecessaria, por conseguinte, a constituicao da

FTA. Alem disso, a ANAC deveria ter recomendado a instancia

competente, no devido tempo, que a auditoria a rigor abrangesse todos os

segmentos que compo"em o Sistema Nacional de AviaVdo Civil, isto e, alem

das empresas aereas, as organizacoes responsaveis pela infra-estrutura

aeroportuaria e pelo controle do espaco aereo, com notorias

responsabilidades nas miultiplas causas da crise. A meu ver, o mais grave,

em ultima analise, a que tad auditoria neste momento e com as mesmas
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finalidades dos trabalhos determinados a FTA pela Portaria 678/DIR

equivalera a desqualificacao da propria ANAC perante a opiniao publica,

uma vez que os 12 tecnicos que integraram a FTA pertencem aos quadros

desta Agencia Reguladora. Por fim, estou consciente de que, sendo a

ANA C um orgao colegiado, o entendimento ora manifestado, tanto por ser

minoritario, quanto por ser posterior a concretizacao da decisao, podera

ou nao surtir efeitos praticos. Todavia, peso que sejam registrados em Ata

os termos aqui consignados." 2) Aprova a Nota Tecnica n°. 001/SRI/2007

- opinando pela participacao desta Agencia Reguladora na 78 Reuniao do

Comite sobre Protecao do Meio Ambiente e da Aviacao (CAEP/7), da

Organizacao de Aviacao Civil Internacional (OACI), e indicando

servidores para participarem desses trabalhos. Outrossim, diante da

importancia do evento, a Diretoria indica o Diretor Josef Barat pars chefiar

a representacao da ANAC no Comite sobre Protecao do Meio Ambiente e

da Aviacao da OACI. 3) Nao aprova a solicitacao da empresa VARIGLOG

sobre a realizacao de audiencia publica para alocacao de fregiiencias para o

Mexico, ficando mantida a decisao da reuniao de Diretoria de 21 de

novembro de 2006, por seus proprios fundamentos. 4) Aprova a Nota

Tecnica n°. 003/SRI-GENA/2007 - sobre "Alocacao de Fregiiencias para a

Argentina". 5) Aprova a Nota Tecnica 004/SRI-ATRI/2006 - que trata do

codigo compartilhado entre a SWISS e a LUFTHANSA - sobre a

supressAo da condicao relativa a contagem de freq(lencias. 6) Aprova a

prorrogacao do prazo para a implantacao de servicos aereos entre Brasil e

Peru pela GOL Linhas Aereas S/A. 7) Concede vista a Diretora Denise

Abreu do processo n°. 67260.000211/2006-DV - que trata de edificacao

pars hotel proxima ao Aeroporto Internacional de Congonhas/SP. 8)



Concede vista a Diretora Denise Abreu do processo 67220.005966/2006-

13 - que trata da construcao de um edificio residencial , proximo ao

Aeroporto Internacional dos Guararapes/PE. 9) Aprova a Nota Informativa

02/2007/SEP - BSB - sobre a "Politica de Formacao de precos dos

Combustiveis - QAV". 10) Aprova a Nota Informativa 04/2007/SEP -

BSB - sobre o "Centros Sul-Americanos de Certificacao e Homologacao",

e fica solicitada a elaboracao de parecer pela Gerencia -Geral de

Certificacao de Produtos Aeronauticos, sobre os aspectos da materia que se

relacionem com as competencias dessa Gerencia . 11) Aprova a Nota

Informativa 06/2007/SEP - BSB - sobre "Tarifa de Embarque

Internacional Sul-Americana". 12) Fica aprova a realizacao de reuniao

executiva entre ANAC-EASA, sendo que a Agencia sera representada pelo

Sr. Gerente-Geral Claudio Passos Simao (Nota Tecnica 0002/2007/GGCP).

13) Autoriza a participacao de especialista da ANAC como "Participating

Member" do Comite Tecnico Internacional da ASTM, que trata dos

assuntos relativos a normas pars as aeronaves leves (Nota Tecnica

0003/2007/GGCP). 14) Fica aprovado que seja firmado Memorando de

Entendimento pela ANAC com a Jordan Civil Aviation Authority,

conforme recomendado na Nota Tecnica n°. 0001 /2007/GGCP. 15) Aprova

consulta publica sobre a proposta de resolucao que estabelece regras para o

transporte em aeronaves de passageiros que necessitam de assistencia

especial . 16) Aprova a Instrucao Normativa que dispoe sobre a requisicao,

concessao , aquisicao , aplicacao e comprovacao de diarias e passagens

aereas, no ambito da ANAC. 18) Aprova o pedido de HOTRAN constante

do anexo a esta ata. 19) Aprova a outorga de autorizacao para abertura de

Agencia e venda de bilhete - empresa off-Line da Hahn Air Lines Gmbh,
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conforme o que consta dos autos do processo n° 60.800.007920/2006-69.

20) Aprova a previa aprovacao de modificacao de atos constitutivos da

empresa Jet Sul Linhas Aereas Ltda., conforme o que consta dos autos do

processo n°. 67900-006803/06-07 (Sexta alteracao contratual: a) Reducao

de capital, de R$ 6.100.000,00 para R$ 4.000.000,00; b) Prazo de

integralizacao: R$ 2.500.000,00 ja integralizados e R$ 1.500.000,00 ate a

data da outorga da concessao; c) Desenquadramento da empresa do regime

de empresa de pequeno porte). 21) Aprova a previa aprovacao de

modificacao de atos constitutivos da empresa NHT Linhas Aereas S.A.,

conforme o que consta dos autos do processo n°. 07-01/14867/05 (Quarta

alteracao contratual : a) alteracao do endereco de filiais; b) inclusao da

atividade de "manutencao de aeronaves e suas partes e pecas, sendo

proprias ou de terceiros" no objeto social). 22) Nega a solicitacao de 9

(nove) voos charter internacionais de passageiros em 7a Liberdade a

empresa LAB - Lloyd Aereo Boliviano . 23) Aprova o parecer n°.

001/SSA/2007, e com esteio nas consideracoes que tras, fica negado o

pedido da empresa TAM Linhas Aereas S/A para operacao em WET-

LEASE. 24) Aprova o inicio do processo n°. 60800.001235/2007-18 -

relativo a aquisicao de 500 (quinhentos ) cartoes em PVC , medindo

54x86mm corn espessura de 0,76mm; 01 (um) furador ovoide e 04 (quatro)

fitas fargo coloridas com overlay, para confeccao de crachas na ANAC/DF.

26) Aprova o inicio do processo n°. 60800.001236/2007-54 - relativo a

aquisicao de 05 (cinco) celulares criptografados. Fica instituida comissao

tecnica para a colheita de subsidios necessarios a elaboracao do "Plano

Aeroviario do Estado de Sao Paulo, cujos membros serao designados em

portaria especifica, sob a coordenacao da Diretora Denise Abreu. Nada
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mais havendo, foram encerrados os trabalhos as vinte horas e trinta

minutos do dia dezesseis de janeiro do ano de dois mil e sete, apos o que

foi lavrada esta ata, que a por todos os Diretores presentes lida e assinada.

Diretor-Presidente

DENISE MARIA AYRES DE ABREU

Diretor

Diretor
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